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VERKSAMHETSPLAN 2022/23 SUNDBYBERGS IK ISHOCKEYSEKTION  

• Den som idrottar för att ha kul ska få göra det.   

• Vi delar in idrotten efter ålder och ambitionsnivå. 

• Till barnidrott räknar vi idrott som riktar sig till barn till och med tolv års ålder. 

• Med ungdomsidrott menar vi idrott för ungdomar från tretton till och med tjugo år. 

• Med vuxenidrott räknar vi idrott som riktar sig till personer över tjugo år. 

• Att alla har glädje av att kunna idrotta, spela ishockey och åka skridskor.  

 

Vision och verksamhetsidé 2025 - Så många som möjligt så länge som möjligt 

Att ha samma vision som svensk ishockey med Vision 2025 

Att vara en hockeyförening/sektion som rekryterar och behåller fler deltagare/aktiva 

Att låta alla vara med, flickor som pojkar oavsett etnicitet och bakgrund. 

Att sektionen skall verka för att avgifter och kostnader är så låga som möjligt  och med låga trösklar för 
att så många som möjligt ska kunna delta så länge som möjligt i hockeyns verksamhet.  

Att alla genom föreningens värderingar fostrar barn - och ungdomar/spelare till att bli bra 
människor/individer med bra och sunda värderingar.  

Att vara förebilder som förening inom Stockholmshockeyn gällande utveckling, utbildning, ledarskap 
samt föreningskunskap.  

Att samarbetsavtalet med AIK Hockey utvecklar sektionen till en attraktiv och väl fungerande förening 

 

• Föreningen ska ha en tydlig beskrivning av hur den bedriver sin barn- och ungdomsverksamhet 

• Idrott för barn och ungdomar ska inriktas på lärande och långsiktig utveckling. 

• Träningen ska se till de aktivas olika förutsättningar och utgå från individen-barnet-spelaren. 

• Idrott för barn ska organiseras så att den möjliggör aktivt deltagande i flera idrotter.  

• Barn och ungdomar ska erbjudas allsidighet och variation, oavsett träningsmängd och typ av idrott. 

• Hockey för seniorer skall spelas i högsta möjliga division efter förutsättningar och ekonomi. 
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• Mål 

Att till säsongsstarten 2022/23 fortsätta med Sundbybergs-hemmaplansmodellen i hela sektionen. 

Att med Sundbybergs- och hemmaplansmodellen få väl utbildade tränare/ledare/spelare/föräldrar och 
skapa en gemensam syn i denna för dessa enligt förbundets och föreningens intentioner. 

Att utveckla och implementera organisationsmodellen med sportkommitté i sektionen. 

Att implementera föreningens och ishockeysektionens vision, värdegrund och policys i alla led. Från 
styrelse till ledare, tränare, föräldrar och barn/ungdomar/spelare. 

Att riktlinjerna följs av respektive lag och respektive lags ledare, föräldrar och barn/ungdomar/spelare. 
Riktlinjerna är hjälpmedel för alla, för att skapa en lugn och trygg miljö.  

Att rekrytera och behålla och öka antalet spelare och medlemmar. 

Att fortsätta med New Hockey Generation i samarbete med skolor i Sundbyberg. 

Att under 2022/23 ha 200 barn- och ungdomsspelare i föreningen med ambitionen att öka till fler..  

Att öka antal ledare och få ungdomar att börja som ledare eller domare. 

Att utveckla skridsko- och hockeyskolan för flickor och pojkar. 

Att ha 1 lag i respektive Flickor F10, F12 och F16 

Att ha lag i U9, U10, U11, U12 och U14.  

Att ha ett seniorlag med målsättning att gå till All Fyran samt kvalspel till trean 

Att bedriva Rekreations hockey. 

Att ha ambitionen och visionen till 2025 att ha hela stegen i ungdomslagen U9-U16 och Flickor 10-16. 

Att om möjligt skapa fler istider. 

Att vara med och påverka de blivande ishallarnas läge och utformning. 

Att driva frågan om fler förråd samt andra åtgärder i den nuvarande ishallen de närmsta åren. 


